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Ο ΝΕΟΣ νόµος ανάθεσης δηµοσίων έργων µε βάση το σύστηµα µειοδοσίας, ο οποίος ψηφίσθηκε πρόσφατα, «ανεβάζει τον 
πήχη» των εγγυήσεων σε υψηλότερα επίπεδα, προσδοκώντας να περιορίσει τα γνωστά απαξιωτικά φαινόµενα της 
προηγούµενης διαδικασίας. Επίσης, προβλέπει ποινές για όσους δεν συµµορφώνονται µε τις προβλεπόµενες διατάξεις, µε 
στόχο να δηµιουργήσει ένα σαφές και απαράβατο πλαίσιο, το οποίο θα αποτρέπει τις διαδικαστικές «τρίπλες» από τους 
ενδιαφερόµενους. Το κυριότερο όµως µήνυµα του νόµου είναι πως η πολιτεία φαίνεται αποφασισµένη να προβάλει σοβαρά 
την απαίτηση εφαρµογής των Νόµων, από όλους τους παράγοντες που µετέχουν στο κύκλωµα παραγωγής δηµοσίων 
έργων.  
 

Κάθε φορέας που εµπλέκεται στη διαδικασία παραγωγής των έργων (κατασκευαστές, µελετητές, 
σύµβουλοι, τράπεζες, στελέχη υπηρεσιών κ.λπ.) είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί, καθώς οι ευθύνες 
προσδιορίζονται ακριβέστερα και οι τυχόν «αστοχίες» µπορεί να έχουν σηµαντικό «κόστος» για τον 
εκάστοτε υπαίτιο.  
 
Η ασφάλιση, η οποία θεωρείται διεθνώς ως ο κύριος παράγοντας απόσβεσης των κινδύνων και 
αντιµετώπισης των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται µε ευθύνες, αποτελεί πλέον ένα καθοριστικό 
εργαλείο για την επιχειρηµατική δραστηριότητα στον τοµέα των έργων. Πόσο µάλλον, όταν η 
«δύναµη της συνήθειας», η οποία έχει διαµορφωθεί στην πράξη από την «ελαστικότητα» στον 
προσδιορισµό και κυρίως στην απόδοση ευθυνών, εµπεριέχει σοβαρούς κινδύνους από λάθη, 
αµέλειες ή παραλείψεις.  
 
Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο είναι γεγονός πως προβλέπει κάποιο βασικό πλαίσιο κατανοµής 
ευθυνών και κατάλληλες εγγυήσεις. Οµως, ελάχιστες φορές αναζητήθηκαν και αποδόθηκαν 
ευθύνες και στην πράξη. Κατ' αυτόν τον τρόπο, διαµορφώθηκε πλέον µια ιδιόµορφη 
«ελαστικότητα» στο σύστηµα παραγωγής των έργων, που οδήγησε σε στρεβλώσεις. 

 
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, εντάχθηκε, τα τελευταία χρόνια και το θέµα της ασφάλισης. Στις περισσότερες συµβάσεις δηµοσίων 
έργων καθορίζεται η υποχρέωση για ασφάλιση των έργων για λογαριασµό τόσο του αναδόχου όσο και του Κύριου του 
Εργου (ΚτΕ) αλλά µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου.  
 
Από τη σχετική εµπειρία, προκύπτει πως το σύστηµα παραγωγής έργων δεν ενδιαφέρθηκε σοβαρά για την αξιοποίηση του 
θεσµού της ασφάλισης. Στην πράξη χρησιµοποιείται ευρέως ένα τυπικό ασφαλιστήριο «Κατά Παντός Κινδύνου» έργου, το 
οποίο, τις περισσότερες φορές, αδυνατεί να καλύψει πιθανές ζηµιές, αφού συνήθως, κανένας δεν ελέγχει επί της ουσίας 
την αρτιότητα και πληρότητά του. 
 
Οταν δε συµβεί κάποια ζηµιά, ο ανάδοχος δεν επιµένει ιδιαίτερα στις διαδικασίες αποζηµίωσης µέσω του ασφαλιστηρίου, 
αφού και ο ΚτΕ, δηλαδή το ελληνικό ∆ηµόσιο, που έχει επίσης συµφέρον από την ασφάλιση, δεν πιέζει σχετικά. Ο φόβος 
δηµιουργίας καθυστερήσεων από τη γνωστή αδράνεια των ασφαλιστικών εταιρειών, όταν πρόκειται να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους και η αγωνία για απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, φαίνεται πως οδήγησαν τελικά σε άλλες 
πρακτικές για την οικονοµική διευθέτηση των διαφόρων ζηµιών ή αστοχιών από κακοτεχνία, ελαττωµατικό υλικό, 
λανθασµένη µελέτη ή ακόµη από παράλειψη Συµβούλων του ΚτΕ. 
 
Ανάλογη είναι και η κατάσταση, όταν και όπου προβλέπεται ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης για τους µελετητές και τους 
συµβούλους που παρέχουν υπηρεσίες συµβούλου στο χώρο των κατασκευών. Εκφράζεται η άποψη πως οι 
προαναφερθείσες αποκλίσεις από τη σύγχρονη διεθνή πρακτική σίγουρα έχουν προβληµατίσει και τις αρµόδιες υπηρεσίες 
της Ε.Ε., που είναι υπεύθυνες για τα «πακέτα» χρηµατοδότησης. Το γεγονός αυτό δεν συνάδει µόνο µε το γενικό πνεύµα 
του νέου νόµου αλλά κυρίως µε τα διάφορα συστήµατα ελέγχων και εγκρίσεων που προβλέπεται να εφαρµοσθούν στις 
επόµενες χρηµατοδοτήσεις δηµοσίων έργων στη χώρα µας.  
 
Τι προβλέπεται 
 
Ο νέος νόµος, µε τη γενική, σύγχρονη φιλοσοφία που εισάγει, φαίνεται ότι µπορεί να συµβάλει θετικά στην αλλαγή της 
κατάστασης. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρξουν και συµπληρωµατικές νοµοθετικές ρυθµίσεις, που εκκρεµούν εδώ και πολύ 
µεγάλο χρονικό διάστηµα (Νόµος για µελέτες, Π.∆. για την ασφάλιση µελέτης και κατασκευής δηµοσίων έργων κ.λπ.). 
 
Μεταξύ των διατάξεων που προβλέπονται από το νέο νόµο, αναφέρουµε χαρακτηριστικά τα παρακάτω:  
 
∆ιαδικαστικά θέµατα: Η µη έγκαιρη προσκόµιση δικαιολογητικών, για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, έχει ως συνέπεια την άµεση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής και αποτελεί λόγο πειθαρχικής 
δίωξης. Σε περίπτωση αναθεώρησης ή ακύρωσης της σύµβασης, είναι ευνόητο πως παρατηρούνται καθυστερήσεις, 
υπερβάσεις κόστους, άµεσες ή έµµεσες χρηµατικές απώλειες του αναδόχου ή του ΚτΕ, για τις οποίες ο νόµος προβλέπει 
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την αναζήτηση και απόδοση ευθυνών. «Κλειδί» στη διευθέτηση των ενδεχόµενων αξιώσεων, που θα µπορούσαν να 
προκύψουν, είναι η ασφάλιση της επαγγελµατικής ευθύνης όλων των µελετητών και συµβούλων, που παρέχουν υπηρεσίες 
για λογαριασµό του ΚτΕ ή του αναδόχου. 
 
Εκπτωση αναδόχου: Σύµφωνα µε το νέο νόµο, «αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές υποχρεώσεις ή δεν 
συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται 
έκπτωτος από την εργολαβία». Ταυτόχρονα, ορίζονται περιπτώσεις που µπορεί να δηµιουργήσουν εµπλοκές µε 
αντίστοιχες διεκδικήσεις: Καθυστέρηση έναρξης εργασιών, µη υλοποίηση χρονοδιαγράµµατος, κακοτεχνίες, παρέκκλιση 
από εγκεκριµένα σχέδια, παράλειψη τήρησης κανόνων ασφαλείας ή προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ. Σε αρκετές από 
αυτές, µια ολοκληρωµένη και αξιόπιστη ασφαλιστική κάλυψη θα µπορεί κάλλιστα να συµβάλει στη διευθέτηση οικονοµικών 
προβληµάτων που µπορεί να προκύπτουν εις βάρος τόσο του αναδόχου όσο και του ΚτΕ. 
 
Ευθύνες µελετητών - συµβούλων µηχανικών: Το θέµα της µελέτης και επίβλεψης δηµοσίων έργων είναι γνωστή 
«πονεµένη ιστορία», που ουδέποτε, µέχρι σήµερα, αντιµετωπίστηκε σφαιρικά και επί της ουσίας. Με το νέο νόµο, που κατά 
βάση αφορά τους κατασκευαστές, δίνεται το «στίγµα» των διαθέσεων της πολιτείας: «Εφόσον διαπιστωθεί ότι η µελέτη έχει 
ελλείψεις οφειλόµενες σε υπαιτιότητα του µελετητή… αναλαµβάνει να συµπληρώσει και βελτιώσει την ελλιπή µελέτη. Αν 
αρνηθεί, βαρύνεται µε τη δαπάνη την οποία η προϊσταµένη αρχή καταβάλλει σε τρίτους προς το σκοπό αυτό». 
 
Ευθύνες διοικητικών οργάνων: Μηχανικοί, µόνιµοι υπάλληλοι ή µε Σύµβαση Αορίστου Χρόνου, θα πρέπει να γίνει σαφές 
πως έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους. Σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχηµάτων ή «αστοχιών» σε κάποιο εκτελούµενο έργο, 
µπορεί ανά πάσα στιγµή να κριθούν υπόλογοι. Ο νέος νόµος προβλέπει: «Η υπαίτια παράλειψη οφειλόµενης ενέργειας 
από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα». Η πειθαρχική ευθύνη και η όποια τιµωρία 
που συνεπάγεται, είναι ένα θέµα. Τι γίνεται όµως µε τη συνακόλουθη Αστική Ευθύνή, όπου, από υπαιτιότητα (αµέλεια, 
λάθος ή παράλειψη) των στελεχών της υπηρεσίας, ζηµιώνεται ο ανάδοχος κατασκευαστής, ο µελετητής ή ακόµη κάποιος 
τρίτος;  
 
Μελετητές - σύµβουλοι µηχανικοί: Ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για την έντεχνη υλοποίηση των έργων. Οι πιέσεις της 
αγοράς και οι εν εξελίξει αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο των έργων, µοιραία, θα αναδείξουν τις ευθύνες. Η ασφάλιση 
Επαγγελµατικής Ευθύνης σύντοµα θα καταδειχθεί ως µοναδικό επιχειρηµατικό εργαλείο για τους ίδιους τους µελετητές, 
αφού θα τους επιτρέπει να αποδεικνύουν τη φερεγγυότητά τους και να αναλαµβάνουν ευθύνες και ακόµη και σε έργα στις 
χώρες του εξωτερικού.  
 
Μηχανικοί - στελέχη δηµοσίων υπηρεσιών: Ο νέος νόµος ορθά προβλέπει προσωπικές ευθύνες και πειθαρχικές 
διώξεις για τα στελέχη των υπηρεσιών, δίνοντας το στίγµα των απαιτήσεων της πολιτείας από τα όργανά της. Με την 
κατάσταση που διαµορφώνεται, οι µηχανικοί του ∆ηµοσίου και ιδιαίτερα αυτοί που απασχολούνται στον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα (ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. κ.λπ.), θα πρέπει να προβληµατισθούν και ίσως να διεκδικήσουν την 
ασφαλιστική κάλυψη της επαγγελµατικής τους ευθύνης, µέσα από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.  
 
Τράπεζες και λοιποί χρηµατοδοτικοί - εγγυοδοτικοί φορείς: Το νέο θεσµικό πλαίσιο ανεβάζει σηµαντικά το ύψος των 
εγγυήσεων επιστολών, οι οποίες, σε αντίθεση µε ό,τι συνήθως γινόταν µέχρι σήµερα, θα έχουν πραγµατικό κίνδυνο να 
εκπέσουν. Είναι µάλλον αδιανόητο η έκδοση εγγυητικών επιστολών µε «αυξηµένη ένταση κινδύνου» να εξακολουθήσει να 
γίνεται µε τον ίδιο εύκολο τρόπο, χωρίς διασφάλιση από ουσιαστικές ασφαλιστικές καλύψεις, µε τη συνδροµή 
εξειδικευµένων ασφαλιστικών συµβούλων. 
 
Οι κατασκευαστές 
 
Οι κατασκευαστές είναι πλέον υποχρεωµένοι να διασφαλίσουν ουσιαστικά την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα έναντι 
των κινδύνων, αξιοποιώντας δηµιουργικά τις ευκαιρίες που προσφέρει µια αξιόπιστη ασφάλιση έργου και όχι 
χρησιµοποιώντας το ασφαλιστήριο απλά ως δικαιολογητικό για την υπογραφή της αντίστοιχης σύµβασης του έργου. Πόσο 
µάλλον όταν θα είναι υποχρεωµένοι να επιδείξουν ουσιαστικά τεκµήρια φερεγγυότητας, προκειµένου να πάρουν κάποια 
«ενισχυµένη» εγγυητική επιστολή ή να ζητήσουν οικονοµική υποστήριξη από κάποια τράπεζα. 
 
Εγγυήσεις - ποινικές ρήτρες 
 
Επισηµαίνεται χαρακτηριστικά η πρόβλεψη µεγαλύτερου ύψους εγγυητικών επιστολών, το ποσό των οποίων αυξάνεται 
ανάλογα µε την έκπτωση που προτείνει ο ανάδοχος, καθώς και η πρόβλεψη πως σε περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 
επιστολής, «η τυχόν υποβολή ενστάσεως κατά της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει τη διαδικασία είσπραξης της 
εγγυητικής επιστολής». Τη στιγµή που χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες µπορεί να εκπέσει η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης ενός έργου, αυτοµάτως µπορεί να εγερθούν αξιώσεις εις βάρος υπαιτίων. Αυτόµατα, προκύπτει και πάλι το θέµα 
«Ασφάλιση Επαγγελµατικής Ευθύνης», αφού ο οποιοσδήποτε έχει «νόµιµο συµφέρον» (τράπεζα, ανάδοχος ή µέλος 
κάποιας κοινοπραξίας, υπεργολάβος ή ακόµη και κάποια ασφαλιστική εταιρεία), θα µπορεί να προβάλει σχετική αξίωση 
αποζηµίωσης για ενδεχόµενες χρηµατικές απώλειες.  
 
Προκλήσεις 
 
Πέρα από την ενδεχόµενη προσωρινή ύφεση, αναµφισβήτητα υπάρχει σοβαρό µέλλον στο χώρο των κατασκευών. Το νέο 
σκηνικό που διαµορφώνεται µε το νέο νόµο και µε τις αναµενόµενες συµπληρωµατικές νοµοθετικές ρυθµίσεις (Νόµος για 
τις µελέτες, Π.∆. για την ασφάλιση δηµοσίων έργων κ.λπ.), περιέχει προκλήσεις για «παίκτες» αξιόπιστους και µε σύγχρονο 
επιχειρηµατικό πνεύµα. Ωστόσο, η διεθνής πρακτική εµπειρία, για την πιστοποίηση της αξιοπιστίας, την αντιµετώπιση των 
κινδύνων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την επιχειρηµατική ανάπτυξη, έχει προ πολλού βρει λύσεις στο χώρο 
της ασφάλισης. 
 
* Ο κ. Γ. Κουτίνας είναι µηχανικός ΕΜΠ & ENSPM Γαλλίας. Εργάστηκε αρκετά χρόνια στη ∆ΕΗ. Από το 1992, έπειτα 
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από εµπειρία σε διεθνή ασφαλιστικό όµιλο, δραστηριοποιείται ως εξειδικευµένος σύµβουλος ασφαλίσεων 
( www.gkoutinas.gr ).  
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